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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةإىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

ww.fao.orgw 

 
 

A 

 

 يوميات
 

 الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

 5132يونيو/حزيران  31-6منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 5132يونيو/ حزيران  35، اجلمعة

  UNFAO39# نا على تويرتوتابع

 

 

 

 الفرتة الصباحية
 
 

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 

 تقرير اللجنة الرئيسية الثانيةاعتماد  10.11الساعة 

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 
 

 اجللسة العامة
 

 :42البند 

 )جزء منه(

 (C 2015/II/REPالوثيقة ) 4102-4102ميزانية الفرتة قرار بشأن مستوى المشروع اعتماد 

 )تصويت(

 )التصويت( التعديالت يف النصوص األساسية :42البند 

من الالئحة العامة للمنظمة  04)أ( من املادة 01التعديالت املقرتحة على الفقرة الفرعية  42-0 

 (C 2015/LIM/3)الوثيقة  )مشروع قرار(

 

http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/ar/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=fao+logo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.fao.org/bodies/conf/c2011/ar/
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من الالئحة العامة  04من املادة  03و 04و 2و 3التعديالت املقرتحة على الفقرات  42-4 

 (C 2015/LIM/2)الوثيقة  )مشروع قرار(للمنظمة 

 من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 33لى املادة التعديالت املقرتحة ع 42-3 

 (C 2015/LIM/4)الوثيقة 

 (C 2015/LIM/12الوثيقة ) املسائل الدستورية والقانونية األخرى :27البند 

 (C 2015/11)الوثيقة  انتخاب أعضاء اجمللس :8البند 

 (C 2015/9 Rev.1)الوثيقة  تعيني الرئيس املستقّل للمجلس :7البند 

 

 ، Letizia جلاللة امللكةكلمة أمام املؤمتر 

 إسبانياملكة 
 

 اإلعالنات اليومية
 

 أعضاء اجمللسانتخاب 

 انتخاب الرئيس املستقل للمجلسو

 

سيدعى املؤمتر النتخاب أعضاء جملس املنظمة والرئيس املستقل  ،5132 حزيران/يونيو 35اجلمعة  ،اليوم 

 للمجلس.
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 للمجلس اإلعالنات اليومية
 

 املرشحون الفرتة اإلقليم

 أفريقيا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )أ(

 4102يونيو/حزيران  31

 مقاعد( 3)

 إثيوبياالكونغو، غينيا االستوائية، 

حتى نهاية الدورة احلادية  - 4102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 5)

 زامبيا، بنن، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو

 آسيا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 4102يونيو/حزيران  31

  مقاعد( 2)

الصني، إندونيسيا، اليابان، مجهورية كوريا، 

 سري النكا، 

 –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر ) تايلند

 (/ 4102 كانون األول/ديسمرب 30 حتى

 حتى 4102يناير/كانون الثاني  0) الفلبني

 0اتفاق خاص (.4102يونيو/حزيران  31

 أوروبا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 4102يونيو/حزيران  31

 مقاعد( 3)

 قربص، سان مارينو،

 –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر ) إسبانيا

 /(4102يونيو/حزيران  31 حتى

 31حتى  4102يوليو/متوز  0)اململكة املتحدة 

 4اتفاق خاص(. 4102يونيو/حزيران 

حتى نهاية الدورة احلادية  - 4102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 3)

 رومانيا ،أملانيا، اجلبل األسود

أمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 4102يونيو/حزيران  31

 مقاعد( 3)

 فنزويالشيلي، نيكاراغوا، 

حتى نهاية الدورة احلادية  - 4102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 5)

األرجنتني، الربازيل، املكسيك، ترينيداد 

 أوروغواي ،وتوباغو

 الشرق األدنى

 حتى –نهاية الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 4102يونيو/حزيران  31

 مقعد واحد()

 الكويت

حتى نهاية الدورة احلادية  - 4102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 )مقعدان(

 السودانقطر، 

 أمريكا الشمالية

حتى نهاية الدورة احلادية  - 4102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 )مقعدان(

 الواليات املتحدة األمريكية، كندا

 
تايلند مقعدا بداية من نهاية  تشغل .للحصول على مقعد واحد يف اجمللس على النحو التالي:مشرتك تقدمت كل من تايلند والفلبني بطلب   -0

. وحتل الفلبني حمل تايلند خالل ما تبقى من مدة 4102كانون األول /ديسمرب 30( وحتى 4105حزيران /الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )يونيو

 .(4102يونيو/حزيران  31حتى  4102كانون الثاني /يناير 0الوالية )من 
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إسبانيا مقعدا بداية من  تشغلتقدمت كل من إسبانيا واململكة املتحدة بطلب مشرتك للحصول على مقعد واحد يف اجمللس على النحو التالي:   -4

. وحتل اململكة املتحدة حمل إسبانيا خالل ما تبقى من 4102حزيران /يونيو 31( وحتى 4105حزيران /اسعة والثالثني للمؤمتر )يونيونهاية الدورة الت

 ؛(4102حزيران /يونيو 31إىل  4102متوز /يوليو 0مدة الوالية )من 

ما تبقى خالل حمل إيطاليا وسيحل االحتاد الروسي . 4102حزيران /يونيو 31اعتبارا من  املؤمتر بأنها ستتخلى عن عضوية اجمللس إيطالياأعلمت 

 .(4102حزيران /حتى نهاية الدورة األربعني للمؤمتر يف يونيو 4102متوز /يوليو 0مدة الوالية ) من

 

 الرتشيحات للرئيس املستقل للمجلس
 

 )مجهورية تنزانيا املتحدة( Wilfred Joseph NGIRWAيوجد مرشح واحد: السيد 

 

 التاسعةالنصاب املطلوب الجتماع اجللسة العامة 
 

 يوم اجلمعة للمؤمتر التاسعةيذكر املندوبون بضرورة ضمان مستويات احلضور خالل اجتماع اجللسة العامة  

 يونيو/حزيران، إذ من املقرر إجراء سلسلة من عمليات التصويت طوال فرتة بعد الظهر. 04
 

 أخرىإعالنات 
 

 رئيس املكسيك، ENRIQUE PEÑA NIETO الرئيس لفخامةكلمة أمام املؤمتر 

 

 ، رئيس املكسيك، كلمة أمام املؤمتر يوم السبتEnrique Peña Nietoفخامة الرئيس سيلقي  

 .4105يونيو/حزيران  05

 

 للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس التسجيل
 

 االثنني املوافقيوم  13.31بأن الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة سوف تفتتح يف الساعة  ن الكرامواملندوب يعلم 

 يف القاعة احلمراء. 5132يونيو/حزيران  32
 

يرجى من املندوبني الكرام إعالم أمانة اجمللس من خالل مركز التسجيل الرتكي باملمثل املعني لبلدهم لدى  

نت. كما بعد املائة للمجلس حتى يتسنى وضع قائمة دقيقة باملندوبني ونشرها على موقع اإلنرت الثانية واخلمسنيالدورة 

 يرجى من املندوبني ملء وتوقيع بطاقات التسجيل املتاحة يف مركز التسجيل الرتكي.
 

 صاحلة للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس.غري بطاقات الدخول الصادرة للمؤمتر 
 

( وكذلك الوثائق األخرى اخلاصة بهذه الدورة CL 152/1ميكن حتميل جدول األعمال املؤقت للدورة )الوثيقة  

 /http://www.fao.org/bodies/council/cl152/arمن موقع املنظمة على العنوان التالي: 

http://www.fao.org/bodies/council/cl152/ar/
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 الصور اخلاصة باملؤمتر

 

باملؤمتر )كل األحداث( متاحة على املوقع التالي للوصول إليها ( اخلاصة Flickrإن كامل جمموعة مواد فليكر ) 

 مباشرة بغرض النشر والتقاسم )بريد إلكرتوني ووسائط اجتماعية( والتحميل:
 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/ 
 

 ( على املوقع التالي: Flickrميكن الوصول إىل صور اجللسات العامة مباشرة من رابط أنباء الفاو على فليكر ) 
 

https://flic.kr/s/aHsk9MacsA 
 

 flic.kr/s/aHsk9YKwhehttps//:حفل تقديم اجلوائز على املوقع:  

 

  2واألحلللد  2املباشلللر ملختلللارات لقطلللات الفيلللديو وقلللوائم الصلللور امللتقطلللة أيلللام السلللبت     للتحميلللل  

 ftp.fao.org/Video/2015/Conference/-://exttpfجى استخدام الرابط التالي: يونيو/حزيران، ير 2واالثنني 

 

الفيديو ألي بيانات ألقيت يف اجللسة العامة أو أية مواد أخرى من ملواد امللؤمتر، يرجلى     على لقطات لالطالع 

 Boudicca.downes@fao.orgاالتصال على العنوان التالي: 

 

حسب الطلب لألحداث اجلانبيلة )مشلاهدة فقلط( عللى موقلع املنظملة عللى        الوصول إىل أشرطة الفيديو ميكن  

 //:www.fao.org/webcast/en/httpنت: اإلنرت

 

 جانيبحدث 

 

 اجلمعة

 4105/حزيران يونيو 04
 مركز الشيخ زايد : آفاق املستقبلة الذكية مناخيًاعالتحالف الدولي بشأن الزرا 03.11-02.11

 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/
https://flic.kr/s/aHsk9MacsA
https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe
ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2015/Conference/
mailto:Boudicca.downes@fao.org
http://www.fao.org/webcast/en/

